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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 01/2015, de 08 de janeiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia oito de janeiro de dois mil e quinze, pelas nove horas e trinta e sete minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a 

presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

senhores Vereadores eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, 

Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior. Secretariou a reunião a senhora Assistente Técnica, Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das competências 

que lhe foram delegadas na reunião de 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião da senhora 

Vereadora dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, por motivo de doença. ------------------------------ 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Usaram da palavra: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara Municipal para: --------------------------------------------------------------------- 

o Propor que a reunião ordinária pública do dia 15 de janeiro se realizasse no dia 22 de janeiro à 

hora habitual. Todos os senhores Vereadores concordaram com a alteração proposta, devendo 

ser publicado edital para conhecimento dos munícipes;-------------------------------------------------- 

o Manifestar sua solidariedade para com o povo francês pelo atentado da passada quarta feira dia 7 

de janeiro, ao “Charlie Hebdo”; ----------------------------------------------------------------------------- 

o Para informar da distribuição de cópia dos processos solicitados anteriormente pela senhora 

Vereadora Dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, nomeadamente: -------------------------- 

“Relação dos terrenos adquiridos pela CM de Vagos, para a construção do Parque Desportivo 

José Maria Neto”; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Subsídio à Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, para a construção do Parque Desportivo 

José Maria Neto, entre outros investimentos”. ------------------------------------------------------------ 

o Comunicar aos senhores Vereadores que existem 2 hipóteses para a reunião com a direção do 

GRECAS, podendo ser no dia 13 ou dia 15 de janeiro, sempre às 16.00h, de acordo com a 

disponibilidade da senhora Presidente da Direção do GRECAS. --------------------------------------- 

Ficando então agendada a reunião para o dia 15 de janeiro de 2015, pelas 16.00h, em 

concordância com os senhores Vereadores. ---------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 – ATAS DE REUNIÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

2 – INSPEÇÃO ORDINÁRIA AO MUNICÍPIO DE VAGOS ------------------------------------------------- 

Presente ofício do Secretário de Estado da Administração Local n.º 910/2014, entidade: 1589/2014 – 

Proc.º n.º 548/2014, de 18 de novembro de 2014, enviando 1 CD-ROM do relatório n.º 2/2014 da IGF. --- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara Municipal, informou ainda que acolhe as propostas presentes no ponto 4 

do Relatório, nomeadamente quanto aos pontos: --------------------------------------------------------------------- 

4.1 – “Remeter cópia à assembleia Municipal, nos termos da alínea o), do n.º 2, do art.º 35, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro”; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.2 – “O senhor Presidente informou que irá dar as respostas às recomendações efetuadas, juntando 

evidência documental, no prazo de 60 dias estipulado pelo Relatório”; ------------------------------------------ 

4.3 – “Informou ainda o senhor Presidente, que irá evidenciar a arrecadação da receita em falta, 

relativamente à matéria constante do item 2.3.5 do presente Relatório”. ----------------------------------------- 

Os senhores Vereadores colocaram algumas questões que foram respondidas e evidenciadas pelo senhor 

Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ----------------------------------------------------------------------- 

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 07 de janeiro de 2015, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 362.783,36 € (trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e três euros e trinta e 

seis cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

2 – PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o pagamento abaixo indicado: ------------------- 

- O.P. nº. 3542 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 17.811,90 €, para pagamento 

do Auto de Medição nº 33 – “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2638. ------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da UAJ (Unidade Administrativa e Jurídica) e da DGU 

(Divisão de Gestão Urbanística), no período de 11 a 30 de dezembro, ambos do ano 2014, cuja relação 

discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ------------------------------------ 

4.1. ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO NºS 15 E 16 ---------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram 

delegadas aprovou as 15ª e 16ª alterações ao orçamento da despesa. -------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

4.2. ALTERAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS NºS 13 E 14 ---------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram 

delegadas aprovou as 13ª e 14ª alterações ao PPI (Plano Plurianual de Investimentos) do corrente ano. --- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO -------------------------------- 

5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE BIBLIOTECA E 

DOCUMENTAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presente assunto foi retirado. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS ------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2015, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto - regime geral – para aquisição de “Prestação de Serviços de Revisor Oficial de Contas”. --------- 

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

5.3. PARECER GENÉRICO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS POR AJUSTE DIRETO EM REGIME SIMPLIFICADO – RESUMO DAS 

AQUISIÇÕES, POR FORNECEDOR, REFERENTES AO ANO DE 2014 -------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, tomou conhecimento do parecer genérico à celebração de contratos de 

“Aquisição de Serviços por Ajuste Direto em Regime Simplificado – Resumo das Aquisições, por 

fornecedor, referentes ao ano de 2014”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.4. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DRAGAGEM JUNTO À PONTE DA VAGUEIRA E 

TRANSPORTE DOS DRAGADOS A DEPÓSITO -------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2015, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 
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direto - regime geral – para aquisição de “Serviços de dragagem junto à ponte da Vagueira e transporte 

dos dragados a depósito”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

6 – SUBSÍDIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – 

ISENÇÃO DE TAXAS ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Oficio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos, de 15 de dezembro de 

2014, requerendo a isenção no pagamento das taxas administrativas relativas ao processo de 

licenças de utilização de ruído; ------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 17 de dezembro de 2014, que a 

seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Exmª Sr.ª Vereadora da CMV 

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art. 10º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras 

Receitas do Município de Vagos sendo a requerente uma pessoa coletiva de utilidade pública 

administrativa, a mesma está isenta do pagamento da taxa agora em apreço”; --------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de dezembro de 2014: “À Reunião da 

C.M. para ratificar”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora.--------------- 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

8 – APOIO NO LANÇAMENTO DE CD – INQUIETUDES (CD DE TRIBUTO A POEMAS DE 

FERNANDO PESSOA) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Exposição de Fábio José Moço da Rocha, de 19 de dezembro de 2014, apresentando um projeto 

musical de que faz parte, “Os Claminus”, e solicitando o apoio da Câmara Municipal nesse 

projeto, disponibilizando 100 CD’s, pelo preço de 10,00€/unidade; ----------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 22 de dezembro de 2014: “À Reunião de 

Câmara”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir os 100 CD’s, pelo preço de 10,00€/unidade. --- 

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 



 
 

Ata n.º 01/2015, de 08 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

6 

9 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – GAFANHA DA BOA HORA – RUI MANUEL SILVA MAGUETA  

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Exposição de Rui Manuel Silva Magueta, residente na Gafanha do Carmo, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 17 de novembro de 2014; ----------------------------------------- 

 Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 04 de dezembro de 2014; -------------- 

 Informação da técnica superior, dr.ª Lurdes Cartaxo, de 22 de dezembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Exma Senhora Vereadora 

Exmo Senhor Dr. Pedro Samagaio 

Contactado o Sr. Rui Manuel Silva Magueta para que prestasse os esclarecimentos adicionais 

solicitados na reunião de Câmara de 17 de dezembro de 2014, informa o Senhor Rui de que a 

GNR de Vagos esteve presente no local, mas que não entregou o auto da GNR na Câmara 

Municipal, porque esse auto tem um custo financeiro que ele entende não dever assumir, uma 

vez que não teve culpa no acidente em causa. Mais informa de que, caso a Câmara Municipal 

continue com dúvidas, poderá levantar o auto de participação da GNR, assumindo os custos 

inerentes ao levantamento do mesmo.”; -------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 22 de dezembro de 2014: “À Reunião de 

Câmara”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento no valor de 52,52 € (cinquenta e 

dois euros e cinquenta e dois cêntimos), nos termos do parecer jurídico. ---------------------------------------- 

Mais deliberou, remeter à Divisão Financeira para cabimentação, compromisso e posterior pagamento. --- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

10 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – LAMEIRO DO MAR – GRAÇA MARIA SIMÕES FERREIRA --   

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Exposição de Graça Maria Simões Ferreira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

04 de junho de 2014; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 11 de dezembro de 2014; -------------- 

 Orçamento apresentado pela Auto Pneus de Vagos, de 29 de dezembro de 2014; ------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 05 de janeiro de 2015: “À Reunião de 

Câmara”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento no valor de 117,50 € (cento e 

dezassete euros e cinquenta cêntimos), nos termos do parecer jurídico. ------------------------------------------ 

Mais deliberou, remeter à Divisão Financeira para cabimentação, compromisso e posterior pagamento. --- 

Foi deliberado ainda, solicitar à senhora Vereadora Dulcínia Sereno que em conjunto com o senhor 

jurista, proceda à elaboração de um procedimento tipo para enquadrar este tipo de situações no futuro. ---- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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11 – CONFRARIA “SABORES DA ABÓBORA” – AQUISIÇÃO DE LIVROS -------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Exposição da Confraria dos Sabores da Abóbora, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 02 de dezembro de 2014, solicitando a aquisição de 100 exemplares do livro 

reeditado sobre Soza, denominado “Contos Regionais”, pelo preço de 6,00 € por cada exemplar;   

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 29 de dezembro de 2014: “À Reunião de 

Câmara”. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir os 100 exemplares do livro “Contos 

Regionais”, pelo preço de 6,00€/unidade. -----------------------------------------------------------------------------  

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

12 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E O CLUBE DE 

ORIENTAÇÃO DE ESTARREJA ----------------------------------------------------------------------------------  

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Vagos e o Clube de Orientação de 

Estarreja, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------  

“Protocolo de Colaboração entre o Município de Vagos e o Clube de Orientação de Estarreja 

– Ori-Estarreja 

Considerando que a Câmara Municipal de Vagos: 

o Pretende divulgar e promover a modalidade no respetivo concelho entre a população 

civil (principalmente jovem) e potenciar as mais-valias da Orientação no 

desenvolvimento físico e intelectual dos jovens, aproveitando também a sua vertente de 

Orientação de precisão direcionada para o desporto para pessoas portadoras de 

deficiência; 

o Pretende organizar eventos de nível mundial dando a conhecer ainda mais o nome do 

concelho de Vagos em todo o mundo da Orientação, trazendo atletas estrangeiros ao 

concelho e dando visibilidade às suas qualidades para a prática da modalidade; 

 e 

 Considerando que o Clube de Orientação de Estarreja – Ori-Estarreja: 

o É um dos maiores clubes filiados na Federação Portuguesa de Orientação; 

o Devido ao percurso percorrido desde a sua fundação, o Ori-Estarreja é hoje 

reconhecido como um clube de excelência quer a nível desportivo, tendo sido já 

distinguido com o troféu Reconhecer o Mérito do Instituto do Desporto de Portugal, 

quer a nível organizativo, onde o seu historial é dos mais ricos a nível nacional; 

o O Clube tem entre os seus associados diversos atletas com formação e valor 

reconhecido em diferentes áreas da modalidade, nomeadamente treinadores, 

traçadores de percurso, supervisores e cartógrafos; 

o Nos últimos anos o Ori-Estarreja foi responsável pela organização de importantes 

eventos internacionais, dos quais se destacam o Portugal ‘O’ Meeting 2007, I Troféu 

Internacional de Cantanhede em 2008, Portugal ‘O’ Summer 2009 e Portugal ‘O’ 

Meeting 2012 e Campeonato Mediterrâneo de Orientação 2014; 
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o É vertente do Clube ajudar na promoção e divulgação da modalidade, com atividades 

por si realizadas ou apoiando outros Clubes, ajudando no seu crescimento. 

Entre: 

PRIMEIRO OUTORGANTE: MUNICÍPIO DE VAGOS, Pessoa Coletiva de Direito Público 

número 506 912 833, com sede na Rua da Saudade, 3840 - 420 Vagos, representado neste ato 

por Silvério Rodrigues Regalado, o qual outorga na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de Vagos, no uso dos poderes que lhe foram legalmente conferidos na reunião do 

Executivo Camarário de 24 de Outubro de 2013, adiante designado por Primeiro Outorgante. 

e 

SEGUNDO OUTORGANTE: CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE ESTARREJA – ORI-

ESTARREJA, associação desportiva, titular do Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva 

número 503 867 217, com sede na Rua Dr. Alberto Vida, n.º 180, 1.º Dto - 3860 Estarreja, 

representada neste ato por Diogo da Silva Miguel, o qual outorga na qualidade de Presidente 

da Direção do Clube de Orientação de Estarreja – Ori-Estarreja, no uso dos poderes que lhe 

estão legalmente conferidos nos termos dos respectivos estatutos, adiante designada por 

Segundo Outorgante. 

É celebrado o presente Protocolo de Parceria, que regula a cooperação entre as instituições, de 

conformidade com as cláusulas a seguir indicadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O presente Protocolo visa estabelecer um acordo de parceria entre as Partes Outorgantes no 

sentido de viabilizar a realização do Evento Desportivo “Portugal Orienteering Meeting 2015”, 

adiante apenas designado por POM’15 – no concelho de Vagos. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

1 – Para os efeitos previstos na cláusula anterior, os Outorgantes organizarão o citado evento, 

entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 2015, usufruindo de terrenos de excelente qualidade para a 

prática da modalidade de Orientação que este concelho oferece. 

 O programa provisório será o seguinte: 

16 de fevereiro de 2015, 2ª feira: Dia 3 – Prova de Distância Longa (WRE*) - Vagos; 

Cerimónia de Entrega de Prémios do WRE – Vagos  

PRE-O – Vagos  

17 de fevereiro de 2015, 3ª feira: Dia 4 – Prova de Distância Longa - Vagos; 

Cerimónia de Entrega de Prémios do POM’2015 – Vagos  

* este evento conta para o ranking mundial da modalidade – por isso a prova é designada por 

World Ranking Event (WRE) 

2 – Os Outorgantes assumem nesta organização diferentes competências de acordo com as 

respetivas vocações e meios, conforme descrito neste protocolo, para que o POM’15 seja viável 

e um grande sucesso organizativo. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

1 – Para prossecução dos objetivos o Município de Vagos, Primeiro Outorgante: 

a) Participa com € 2.600,00 (dois mil e seiscentos euros), a disponibilizar até ao dia 30 de 

Janeiro de 2015, destinados a garantir 20% (vinte por cento) dos encargos com os 

trabalhos de cartografia para evento. 
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b) Assume metade dos encargos com a produção do clip televisivo, no valor de 650€, a ser 

transmitido na RTP2 que retratará o evento e o concelho onde o mesmo decorre. 

c) Garante a aquisição de prémios para a prova de World Ranking Event e para a 

classificação final por escalões do POM’15, a saber: 

 

i. 10 Prémios para a Prova de WRE – 5 primeiros Masculinos e 5 

primeiras Femininas. 

ii. 126 Prémios para a Classificação Final do POM’15 – 5 primeiros 

Masculinos e 5 primeiras Femininas nos escalões de M21 Super 

Elite e W21E, e 3 primeiros nos restantes escalões. 

iii. 5 Prémios para a classificação por clubes – 5 primeiros. 

 

d) Garante a disponibilidade do Pavilhão Municipal de Vagos, de 12 de fevereiro a 17 de fevereiro 

de 2015 para funcionar como Solo Duro (sitio de pernoita de atletas) e assumindo a limpeza e 

gestão diária do local, assim como todos os encargos resultantes dessa utilização; 

e) Assume os encargos com o aluguer de uma tenda de 45x15 metros e 15 WC Portáteis, a 

disponibilizar na arena de Vagos, nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2015; 

f) Participa com apoios logísticos, a coordenar quando o evento esteja tecnicamente planeado, 

que podem envolver, cedência de contentores do lixo, cedência de sinais de trânsito, cedência de 

espaço nos “mupis” camarários ou estruturas de divulgação, cedência de sistemas de som, 

cedência de barreiras de contenção, montagem de palco, cedência de material de escritório, 

cedência de arco insuflável e outros que se revelem necessários e dos quais o Primeiro 

Outorgante disponha; 

g) Colabora com o clube na melhoria dos acessos aos locais de competição; 

h) Emite as necessárias licenças e restrições (nomeadamente relacionadas com a utilização da via 

pública, trânsito e outras) que são da sua competência ou obtendo as que o não sejam, 

nomeadamente junto do ICNB e obtém as autorizações dos proprietários dos terrenos 

envolvidos nos POM’15: 

i) Fornece ao Ori-Estarreja o logótipo que pretende ver divulgado no material promocional do 

POM’15 assim como as relações de alojamentos e restauração aderentes ao evento. 

2 – Para prossecução dos objetivos o Clube de Orientação de Estarreja – Ori-Estarreja, 

Segundo Outorgante, responsável técnica e administrativa pelo evento: 

a) Constitui a estrutura organizativa do POM’15; 

b) Administra os POM’15;  

c) Organiza os POM’15 em conformidade com os normativos técnicos da FPO (Federação 

Portuguesa de Orientação) e da IOF (International Orienteering Federation); 

CLÁUSULA QUARTA 

1 – Os mapas resultantes dos POM’15 serão registados na FPO (Federação Portuguesa de 

Orientação) sob a propriedade do Clube de Orientação de Estarreja – Ori-Estarreja. 

2 – Os mapas serão cedidos, em formato digital, ao Primeiro Outorgante, para que este possa 

desenvolver atividades de iniciação à modalidade. 

3 – A cedência dos mapas a terceiros, por parte do Primeiro Outorgante, deve ser sempre 

coordenada com o Clube de Orientação de Estarreja – Ori-Estarreja. 

CLÁUSULA QUINTA 

Os Outorgantes obrigam-se a inserir a identificação dos parceiros em toda a documentação a 

produzir para efeito do POM’15; 
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CLÁUSULA SEXTA 

1 – O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura, sendo válido até serem 

cumpridos todos os trabalhos inerentes à organização do POM’2015; 

2 – Durante a vigência do presente Protocolo, as Partes procurarão aprofundar a sua mútua 

colaboração, através de todos os meios que forem julgados convenientes. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Qualquer alteração ou adaptação dos termos ou resultados previstos neste Protocolo carece de 

prévio acordo escrito de todos os Outorgantes. 

Os representantes dos Outorgantes obrigam-se mutuamente a cumprir as condições 

estabelecidas no presente protocolo. 

Este protocolo vai ser feito e assinado em duplicado, ficando cada uma das partes com um 

exemplar. 

…………………., ... de ... de 2015 

Pela Câmara Municipal de Vagos 

Pelo Clube de Orientação de Estarreja”; ------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 05 de janeiro de 2015: À Reunião da 

CM”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido protocolo de colaboração 

e autorizar o senhor Presidente a outorgá-lo. ------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, consultar o IPAM no sentido de solicitar estudo relativamente ao 

impacto dos seguintes eventos: -----------------------------------------------------------------------------------------  

o Portugal Orienteering Meeting 2015; ----------------------------------------------------------------------- 

o Época Balnear; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

o Vagos Open Air; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

o WAC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, apresentou a seguinte declaração de voto: ---- 

1. No pressuposto que este evento tem como objetivo promover a marca Vagos e dessa forma 

dinamizar alguns setores da economia local. 

2. No pressuposto que os custos do evento não ultrapassem as verbas inscritas em orçamento para 

esta atividade. 

3. No pressuposto que se faça a avaliação do evento nas vertentes económica,  impacto social, 

visibilidade da marca Vagos, e outras julgadas pertinentes, e que para tal, se consulte uma 

entidade independente que faça esta avaliação (como sugestão de tipo de entidade, o IPAM de 

Aveiro). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A presente declaração foi subscrita pelo senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior. ---------

Deve o GAP (Gabinete de Apoio à Presidência), proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

13 – LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS – MÊS DE JANEIRO 2015 -------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação do CDF, dr. Nuno André, de 05 de janeiro de 2015, sobre a necessidade do aumento 

temporário de fundos disponíveis no montante de 2.000.000,00 € (dois milhões de euros), por 

conta das receitas próprias a receber nos meses de: --------------------------------------------------------- 

o maio: 1.200.000,00 €; 

o agosto: 400.000,00 €; 

o outubro: 400.000,00 €.  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 05 de janeiro de 2015; ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e ao abrigo do disposto no artigo 4º da Lei nº 8/2012, 

de 21 de fevereiro (LCPA), autorizar o aumento temporário dos fundos disponíveis no valor e nas 

condições da informação supra. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

14 – FUNDOS PERMANENTES 2015 ------------------------------------------------------------------------------ 

Considerando que existem despesas urgentes e inadiáveis que no dia a dia se torna necessário satisfazer, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição dos seguintes fundos 

permanentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 1000,00 € (mil euros) a favor do sr. Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado; ----- 

 1000,00 € (mil euros) a favor do sr. Vice - Presidente, eng. João Paulo de Sousa Gonçalves; ----- 

 1000,00 € (mil euros) a favor da srª Vereadora, Dulcinia Sereno; -------------------------------------- 

 1000,00 € (mil euros) a favor do sr. Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e 

Fiscalização Municipal, eng. António Manuel Costa de Castro; ---------------------------------------- 

 1000,00 € (mil euros) a favor do sr. Chefe de Divisão Financeira, dr. Nuno André; ----------------- 

 1000,00 € (mil euros) a favor do sr. Chefe de Divisão da Gestão de Infraestruturas, eng. Jorge 

Almeida; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1000,00 € (mil euros) a favor do sr. Coordenador Técnico, Amilcar Raimundo. --------------------- 

Deve Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15 – APROVAÇÃO DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ----------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do CDF, dr. Nuno André, de 05 de janeiro de 2015, que a seguir se transcreve: ------- 

“ Exmo. Sr. Presidente, 

De acordo com a Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso (LCPA),o município só pode assumir novos compromissos até ao limite dos fundos 

disponíveis, calculados nos termos da alínea f) do artigo 3º da referida Lei. 

O Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de Junho, veio regulamentar a LCPA estabelecendo na alínea 

a) do nº 3 do seu artigo 5º que os saldos transitados do ano anterior cuja utilização seja 

autorizada integram os fundos disponíveis. 

O Mapa de Fluxos de Caixa do ano anterior apurou um saldo orçamental de 37.883,54 €, 

devendo a Câmara Municipal aprovar e autorizar a sua inclusão no cálculo dos fundos 

disponíveis.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 05 de janeiro de 2015; ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar e autorizar a inclusão do saldo orçamental de 

37.883,54 €, no cálculo dos fundos disponíveis.----------------------------------------------------------------------  

Deve Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 1 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PROC. º 

E04/2014 – VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – “PTRE 01 – 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (TERRAPLANAGEM E VALAS)”– RATIFICAÇÃO ------------ 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ 

 Parecer da Coordenação de Segurança da obra supra, de 18 de dezembro de 2014, para efeitos de 

aprovação parcial; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do técnico superior, eng.º André Nunes, de 18 de dezembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“ Sr.ª Vereadora Sara Caladé, 

A Fiscalização não vê inconveniente na aprovação do PTRE 01 apresentado, nas condições 

determinadas pela C.S.O.”; ------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de dezembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 “Aprovado o “PTRE 01 – Movimentação de terras (terraplanagens e valas)”, nas condições 

impostas pela CSO e atendendo à validação técnica do referido documento por parte da CSO. À 

Reunião da CM para ratificar”. ------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

1 – ROSA AUGUSTA ROCHA DEUS DEANTE – PROC.º 372/83 – LAMEIRO DO MAR – 

SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – REVOGAÇÃO DO LOTEAMENTO N.º 372/83 -------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 Requerimento de Rosa Augusta Rocha Deus Deante, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 11 de dezembro de 2014, a requerer revogação do loteamento com o alvará n.º 

372/83; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Informação do técnico superior, arq. Manuel Tavares, de 17 de dezembro de 2014, que a seguir 

se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Ex.ma Sr.ª Chefe de Divisão de Gestão Urbanística: 

No que respeita a este processo tenho a informar: 

  – Foi solicitada a revogação do acto que deu origem ao alvará de loteamento 372/83. 

Face aos elementos apresentados e à pretensão apresentada, deverá consultar-se o jurista.”; --- 

 Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, 18 de dezembro de 2014, que a seguir de 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Exm.ª Srª CDGU. 

Considerando os argumentos constantes na exposição dos requerentes; 

Considerando que todos os interessados dão a sua concordância à revogação do ato agora em 

apreço; 

Considerando que não estamos presente direitos nem interesses indisponíveis; 

Sou do parecer que, nos termos da alínea b) n.º 2 do art.º140.º do C.P.A., não se vê 

inconveniente em deferir-se o ora solicitado”; ------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 18 de dezembro de 2014, que a seguir de transcreve:  
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 “Srª Vereadora Engª Sara 

Remete-se o parecer favorável do Sr. C.U.A.J., que deverá nos termos do art.º 142.º do CPA, ser 

submetido a reunião da CM, que aprovou o loteamento titulado pelo alv. 372/83 em 14.01.83, 

bem como a sua retificação em reunião de 8/11/11”; ---------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de dezembro de 2014:“À Reunião de 

CM.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar o loteamento, com base na informação técnica 

e jurídica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

2 – FLORINDO E FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA – PROC.º 10/88 – RUA 

DR.MAXIMO LOFF – VAGOS – LIBERTAÇÃO DE CAUÇÃO – RATIFICAÇÃO ------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Auto de vistoria para receção definitiva das obras de urbanização, de 08 de setembro de 2014; --- 

 Extrato da deliberação tomada na reunião da Câmara Municipal de 17 de dezembro de 2014; ---- 

 Despacho da senhora Vereadora eng.ª Sara Caladé de 22 de dezembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 “Tendo a CM, na sua reunião de 17.12.2014 deliberado homologar o auto de receção definitiva 

das obras de urbanização, autorize-se a libertação da caução. À Reunião da CM para 

ratificar.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

3 – ASSOCIAÇÃO BOA HORA – IPSS – PROC.º 93/14 – GAFANHA DA BOA HORA – 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE APRECIAÇÃO DO PROC.º DE OBRAS N.º 93/14 – 

TAXAS DEVIDAS PELA ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – RATIFICAÇÃO ---------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento da Associação Boa Hora, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 30 

de dezembro de 2014, solicitando ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo 10.º do Regulamento e 

Tabela de Taxas e outras receitas do Município de Vagos, a isenção do pagamento de taxa de 

apreciação do processo, bem como, das taxas devidas pela admissão de Comunicação Prévia; ---- 

  Informação do técnico superior, arq. Manuel Tavares, de 29 de dezembro de 2014, que a seguir 

se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Ex.ma Sr.ª Chefe de Divisão de Gestão Urbanística: 

No que respeita a este processo tenho a informar: 
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1. Foram apresentados os elementos referentes ao n.º 2, do art.º 12º, da Portaria 

232/2008, de 11/03 e os elementos relativos às especialidades; 

2. Foi elaborada informação pelo Planeamento em 22/12/2014, sendo referido que os 

muros pretendidos cumprem o definido no Plano de Pormenor da Gafanha da Boa 

Hora; 

3. Face aos elementos apresentados e ao exposto na informação do Planeamento referida 

acima, não se vê inconveniente no licenciamento dos muros pretendidos; 

4. No que se prende com o pedido de isenção de taxas, se assim for entendido 

superiormente, poderá a Câmara isentar de pagamento a obra em causa, nos termos 

da alínea e), do n.º 1, do art.º 10º, do Regulamento e tabela de taxas e outra receita do 

Município de Vagos. À consideração superior. Manuel Tavares”; ------------------------- 

 Informação da Coordenadora Técnica, Paula Camarneiro, 30 de dezembro de 2014, que a seguir 

de transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Assunto: Isenção do pagamento de taxas 

Relativamente ao processo e assunto supra mencionado, informo que as taxas a aplicar ao 

presente procedimento, nos termos do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do 

Município de Vagos, serão: 

o Taxa de apreciação de pedido         56,92 € 

o Taxas devidas pela admissão de comunicação prévia   138,51 € 

À consideração superior. A Coordenadora Técnica, Paula Maria Jesus Reverendo 

Camarneiro.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de dezembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“… Nos termos referidos no nº 4 da presente informação, deferido o pedido de isenção de taxas. 

À Reunião de CM. Para ratificar” -------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar, o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina 

Teixeira Sarabando Salvador, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas 

e quarenta e seis minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


